
  

 
 

Save the Date – 2e Landelijke bijeenkomst voor Eerlijk, Gezond 
en Veilig Werk 30 oktober 2019 

Goed Werk-geven: dat doen we samen 
Op woensdag 30 oktober organiseert het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk de  
2e landelijke bijeenkomst in Media Plaza Jaarbeurs, Utrecht van 10:00-15:30 uur (met 
aansluitend een netwerkborrel). 
  
Co-creatie 
Wil je meedenken over het SZW-beleid voor eerlijk, gezond en veilig werk samen met bran-
ches, bedrijven, sociale partners, cao-handhavers en andere betrokkenen? Meld je dan nu aan 
voor de 2e landelijke bijeenkomst via deze link.  
 
Minister Wouter Koolmees opent en daarna volgt keynote speaker Guido Heezen, oprichter van 
Effectory en initiator van de Beste Werkgevers Awards. Na het plenaire programma gaan we in 
werksessies aan de slag. Deze werksessies staan in het teken van vier thema’s:  
Goed werkgeverschap: binden en boeien van flexwerkers, Goed opdrachtgeverschap: samen 
werken in de keten, Cao-naleving en Empowerment van werknemers.  
Je kan je voor één van de deelsessies opgeven als jij je aanmeldt voor de bijeenkomst.  
 
Het ministerie van SZW wil een groter maatschappelijk resultaat bereiken op het gebied van 
eerlijk, gezond en veilig werk. Bewustwording, preventie en een betere naleving zijn daarvoor 
belangrijke ingrediënten. Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk richt zich op het 
ondersteunen en versterken van het eigen initiatief van alle relevante actoren. Gezamenlijk 
werken we aan een gelijk speelveld, waarbij Goed Werk-geven de norm is. 

Meer informatie over het programma van de 2e landelijke bijeenkomst voor eerlijk, gezond en 
veilig werk volgt. Voor vragen mail naar: eerlijkgezondenveilig@minszw.nl  
 

 
 
   
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan je is toegezonden, wordt je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages.  

 

 

‘Word een veilig en gezond werkende Vakman of Vakvrouw!’ 
Gezond & Veilig leren werken tijdens de beroepsopleiding 
Maandagmiddag 11 november 2019 Hout en Meubileringscollege Rotterdam (HMC)  
 
Heb je ambities en ideeën over hoe het leren over gezond en veilig werken tijdens de beroepsopleiding 
beter kan? Wil je inspiratie opdoen over hoe je dit als school of (leerwerk)bedrijf kunt stimuleren? Het 
ministerie van SZW nodigt je mede namens TNO en HMC Rotterdam uit voor een event over het aanleren 
van gezond en veilig werken tijdens de beroepsopleiding.  
 
Dit event bied je de mogelijkheid om je kennis en netwerk te vergroten, ervaringen te delen en ideeën op 
te doen over het aanleren van gezond en veilig werken tijdens de beroepsopleiding: op school én op de 
(leer)werkvloer.  
 
Na de plenaire opening van het event zal het eerste deel van het programma bestaan uit een Collegetour, 
waar studenten en docenten van het HMC Rotterdam in gesprek gaan met  
Tamara van Ark (staatssecretaris van het ministerie SZW), Ton Heerts (voorzitter van de MBO Raad), 
slachtoffers en een expert over waarom het zo belangrijk is om tijdens de opleiding te leren over hoe je 
gezond en veilig werkt. Het programma wordt vervolgd in een kleinere setting waar je in een ronde tafel 
met de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) bespreekt hoe het onderwijs 
en bedrijfsleven samen met TNO binnen deze sector invulling hebben gegeven aan het Keuzedeel 
‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’. Dit is een mooi moment waar je als school en (leerwerk)
bedrijf ervaringen kunt uitwisselen om zo met nieuwe ideeën aan de slag te kunnen gaan binnen je eigen 
organisatie.  
 
Programma maandag 11 november (13.00 tot 17.00 uur) 
12.30   Inloop met broodje  
13:00   Plenaire opening met staatsecretaris van het ministerie SZW Tamara van Ark  
   & voorzitter van de MBO Raad Ton Heerts onder leiding van  
   dagvoorzitter Marijke Roskam  
13:30  Collegetour over gezond & veilig werken met slachtoffers en een expert 
14:20  Plenair nagesprek  
15:15  Rondetafelsessie onderwijs en bedrijfsleven o.l.v. TNO 
16:15  Borrel 
 
Locatie 
HMC Rotterdam (Hout en Meubileringscollege)  
Erasmuspad 10 
3052 KP Rotterdam 
 
Het HMC is heel goed te bereiken met het OV, en ligt naast metrohalte Melanchthonweg. Mocht u toch met 
de auto willen komen, er is een parkeerplaats aan de achterkant van de school.  
 
Voor wie? 
Het event is voor iedereen uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven die betrokken is en wil zijn bij gezond 
en veilig leren werken tijdens beroepsopleidingen Techniek en Gebouwde Omgeving: opleidingen op het 
gebied van bouw, techniek, metaal, elektra en hout. Er is ruimte voor circa 40 deelnemers en deelname is 
gratis. 
 
Geef je nu op! 
Je kunt je opgeven via deze link tot 4 november 2019. Er is maar beperkte plek in dit programma,  
vol =vol. Wees er dus snel bij.  
 
We kijken ernaar uit om je te verwelkomen!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
TNO 
HMC Rotterdam  

 

https://ikmeldmijaan.typeform.com/to/i8woHC
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